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Studiu ING Bank: Șase din zece români ar fi mai puțin dispuși sa cumpere de la
companiile care nu iau în serios responsabilitatea fața de mediu și societate

Conform unui studiu realizat de Ipsos pentru ING Bank , șase din zece români ar renunța sa cumpere
produse și servicii de la companii care nu demonstreaza responsabilitate fața de mediul înconjurator și
societate. Mai mult, 40% declara ca au renunțat deja sa cumpere de la companii despre care au descoperit
ca nu sunt responsabile cu mediul.
Alexandra Maier, Sustainability Manager ING Bank România: „Asistam la o transformare în prioritațile
consumatorului. Pe de o parte avem o conștientizare a responsabilitații individuale, iar pe alta vedem și creșterea
așteptarilor fața de companii și autoritați.”
Responsabilitate individuala
Opt din zece români sunt de parere ca acțiunile lor pot avea un impact pozitiv asupra mediului și societații. În timp
ce existau deja pași în aceasta direcție înainte de pandemie, 42% din cei intervievați spun ca au observat o
preocupare crescuta fața de mediu și în rândul prietenilor sau al familiei în ultimul an.
„Conștientizarea faptului ca fiecare dintre noi e parte necesara din aceasta schimbare și ca realmente fiecare gest
conteaza este un lucru foarte puternic pentru rezultate pe termen lung. Faptul ca devenim cu toții mai conștienți de
impactul pe care îl avem și nu mai așteptam ”sa se faca” arata ca suntem pe direcția cea buna”, a adaugat
Alexandra.
Schimbari în obiceiurile de consum și așteptarile fața de companii
45% dintre români spun ca sustenabilitatea produselor și impactul asupra mediului le influențeaza mai mult
deciziile de cumparare fața de anii trecuți. Mai mult:
● Peste jumatate ar plati un preț mai mare pentru un produs mai durabil daca ar ști ca poate fi reciclat aproape cu
totul.
● 49% ar plati mai mult pentru un produs daca achiziționeaza de la o companie responsabila social.
● Aproape doi din trei români ar recicla și repara produsele pe care le dețin.
Alexandra Maier: „Un mod sanatos de a gândi și chiar unul pe care îl încurajam în programul Banometru, (pentru
ca e inclusiv un mod de gândire sanatos financiar) este sa calculam produsul și în termeni de cost per utilizare. Mai
mult, începem sa conștientizam responsabilitatea noastra reala odata ce ne întrebam ”ce se întâmpla cu produsul
dupa ce nu-l mai pot folosi?”
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Așteptari fața de autoritați
Doua treimi din români sunt de parere ca planurile de redresare economica trebuie sa se concentreze pe accelerarea
tranziției catre o amprenta scazuta de carbon. 74% spun ca vor sa vada mai multe reglementari din partea
autoritaților pentru susținerea sectoarelor de energie verde (eoliene offshore, de exemplu); 72% considera ca
autoritațile ar trebui sa impuna condiții companiilor care primesc sprijin financiar, astfel încât acest sprijin sa
contribuie la atingerea obiectivelor privind schimbarile climatice.
„Interesul din partea mediului de business exista. Vestea buna e ca acest interes se traduce din ce în ce mai mult în
acțiuni concrete. Un alt studiu pe care l-am facut anul trecut arata ca șapte din zece investitori au un apetit în
creștere pentru proiecte verzi. Iar ING este alaturi de clienții care vor sa faca aceasta tranziție, prin consultanța,
produsele și serviciile oferite”, a subliniat Alexandra Maier.
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